
Norbert Lichý, aktor i kompozytor muzyczny (CZE) 
 
 
Osobliwy i wyjątkowy ostrawski aktor teatralny urodził się 29 grudnia 1964 w Ostrawie. Jego ojciec, 
Saša Lichý, był reżyserem, aktorem i dramaturgiem. Już mając dziewięć lat pojawił się na scenie 
Teatru im. Petra Bezruča w Ostrawie. Mając 19 lat przyjął posadę w Północnomorawskim Teatrze 
w Szumperku, gdzie grał na przykład wraz z Miroslavem Etzlerem czy Jiřím Dvořákiem. W latach 
1986–1987 miał posadę o ostrawskim Teatrze Lalek, od roku 1987 jest członkiem Teatru im. Petra 
Bezruča, gdzie pracuje jako aktor, ale też jako kompozytor muzyki scenicznej. Współpracuje 
również z ostrawską filią Telewizji Czeskiej w dziedzinie dokumentów i dubbingu. Wcale nie 
pociąga go posada w niektórym z praskich teatrów, jest bardzo związany z Ostrawą, czuje się być 
patriotą. Ostrawa, dająca i zabierająca, to jego życiowa miłość. Za rolę Mendela Singera we sztuce 
Job (autor Joseph Roth) dostał w roku 2009 prestiżową nagrodę teatralną - Nagrody Thalie  
w dziedzinie dramatu obyczajowego. Jesienią roku 2016 zwyciężył w 20. jubileuszowym konkursie 
ankiety czytelników Tygodnika Radio za najpopularniejsze nagranie Niewidzialny aktor, za nagranie 
książki pt. Motylek. Pracuje również w twórczości dokumentaryjnej ostrawskiej filii Telewizji 
Czeskiej. We filmach (patrz niżej), gra zazwyczaj role drugoplanowe. Jego brat, Alexander Lichý, 
jest przyrodoznawcą. Norbert Lichý jest bezdzietnym kawalerem. Gdybyśmy mieli wymianować 
wszystkie wybitne role teatralne, które przedstawił Norbert Lichý, zapełnilibyśmy do końca miejsce, 
które tutaj mamy do dyspozycji. Aktor w ciągu swej kariery przedstawił wiele różnych charakterów, 
ostrawska publiczność go kocha, z pewnością należy do najwyraźniejszych aktorów ostrawskiej 
sceny teatralnej. Zagrał min. Harpagona we Skąpcu, Duncana w Macbecie, Truffaldina w Słudze 
dwóch panów, Parfena Semjonowicza Rogożina w Idiocie, Antonina Důrę w Kapryśnym Lecie itd. 
Jako muzykant współpracował na muzycznym opracowaniu dla przedstawień: Misery, Idiota, 
Młoda garda w latach dżungli – rosyjska ślicznotka odkryta fragmentaryjnie, Ryba we czwórce  
i Uśmiechnięty syn. Norbert Lichý gra na gitarze, gitarze basowej i organy, w młodości grał w kilku 
grupach muzycznych. 


